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Secção I - POLÍTICA DE TRATAMENTO

1. ÂMBITO
1.1. A presente Política de Tratamento, aplicável a todos os Colaboradores da REAL VIDA SEGUROS, S.A. (adiante designada por REAL VIDA), estabelece
os princípios, regras e procedimentos adoptados no âmbito do relacionamento com tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros
lesados.
1.2. Consideram-se Colaboradores, para efeitos da presente Política, os que tenham com a REAL VIDA uma relação de trabalho dependente, estágio ou
de prestação de serviços, consultores externos permanentes, bem como os mediadores de seguros ligados.
1.3. Os princípios, regras e procedimentos da presente Política foram elaborados de acordo com o Capítulo II da Norma Regulamentar nº10/2009-R
de 25 de Junho, publicado no Diário da República N.º 129 de 7 de Julho de 2009, não dispensando nem impedindo o cumprimento de outras normas e
regulamentos emitidos por Autoridades, Instituições ou Entidades do sector ou ligadas à actividade, no âmbito dos respectivos poderes e áreas de
intervenção.
2. RELAÇÃO COM OS TOMADORES DE SEGUROS, SEGURADOS, BENEFICIÁRIOS OU TERCEIROS LESADOS
2.1. Toda a actuação da REAL VIDA é desenvolvida com o objectivo de proporcionar a máxima satisfação possível dos interesses dos clientes, sejam
estes tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados.
2.2. Os Colaboradores da REAL VIDA, assumem sempre, na relação com os tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, uma
conduta profissional orientada por elevados princípios éticos e valores corporativos, nomeadamente em termos de transparência, imparcialidade,
honestidade, respondendo a todas as solicitações com prontidão, cortesia e rigor.
2.3. É assegurada igualdade de tratamento aos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados em todas as situações em que não
exista motivo de ordem legal e/ou contratual para proceder de forma distinta.
2.4. Os Colaboradores, no exercício das atribuições profissionais, garantem uma resposta rigorosa, oportuna, completa e célere às solicitações
apresentadas, nomeadamente em termos de gestão de sinistros e reclamações.
2.5. Os Colaboradores abstêm-se de emitir quaisquer juízos ou considerações sobre questões de natureza jurídica, fiscal ou financeira que transcendam
as informações que estão obrigados a prestar.
2.6. Os Colaboradores abstêm-se rigorosamente de efectuar qualquer tipo de referência negativa ou comentário desprimoroso, visando, directa ou
indirectamente, Instituições concorrentes.
3. DEVER DE INFORMAÇÃO
3.1. A REAL VIDA promove e pratica uma política activa de informação aos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, em
ordem a que possam actuar sempre consciente e esclarecidamente na realização das operações em que intervêm ou que intentam realizar,
conhecendo e avaliando, nomeadamente, os custos e riscos que envolvem, tendo em consideração a complexidade das mesmas.
3.2. Os Colaboradores da REAL VIDA identificam e conhecem os tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, de forma a obter o
seu perfil e zelar pela protecção dos seus interesses.
3.3. São executadas com respeito absoluto pelos interesses dos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, as instruções
recebidas e os serviços por estes solicitados, correspondendo exactamente à vontade expressa.
3.4. Subsistindo dúvidas quanto à vontade dos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, são tomadas as medidas que, no
caso concreto, se revelem adequadas ao completo esclarecimento das mesmas.
3.5. É dado conhecimento aos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados do modo como podem aceder - nomeadamente
através da consulta do sítio na Internet - de toda a documentação disponível que os possa elucidar, nomeadamente no que respeitar a produtos ou
serviços em comercialização e nos quais estejam ou possam estar interessados. Não obstante, sempre que isso corresponda a uma exigência legal ou
seja solicitado pelo cliente, será facultada directamente a documentação em causa.
3.6. Os Colaboradores da REAL VIDA possuem as qualificações adequadas para prestar qualquer informação solicitada pelos tomadores de seguros,
segurados, beneficiários ou terceiros lesados, nomeadamente no que respeita às características técnicas dos produtos, tarifas, coberturas e/ou taxas
de rentabilidade.
3.7. Não obstante a qualificação do Colaborador, sempre que, por qualquer razão, este não estiver em condições de corresponder a qualquer solicitação
de carácter informativo de que seja destinatário, promove internamente as diligências necessárias para dar uma resposta apropriada, quer
encaminhando-o para quem, de imediato, o possa fazer, quer providenciando pela obtenção das informações fidedignas que o habilite a suprir a falta
no mais curto prazo possível.
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4. PROTECÇÃO DE DADOS
4.1. A REAL VIDA garante que o tratamento de dados pessoais dos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, se processa de
forma transparente e no estrito respeito pela reserva da vida privada, bem como pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais.
4.2. Os Colaboradores que lidam com dados pessoais relativos a cidadãos individuais, ou que tenham acesso a esses dados, respeitam as disposições
previstas na Lei relativa à protecção das pessoas singulares, no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação de dados.
4.3. Aos Colaboradores é vedado utilizar dados pessoais para fins ilegítimos, ou comunicá-los a pessoas não autorizadas a utilizá-los.
4.4. Deverá ser imediatamente comunicada superiormente, qualquer tentativa detectada de violação da segurança, a fim de que sejam tomadas as
necessárias medidas.
4.5. A violação das regras de segurança poderá ser considerada falta grave, conduzindo à instauração de processo disciplinar, podendo ainda incorrer
noutros delitos sujeitos à Lei Penal ou sobre Protecção de Dados.
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Secção I - POLÍTICA DE TRATAMENTO

5. CONFLITOS DE INTERESSES
5.1. Existe conflito de interesses sempre que os Colaboradores tenham um interesse pessoal ou privado em determinada matéria que possa influenciar,
ou aparentar influenciar, o desempenho imparcial e objectivo das suas funções. Por interesse pessoal ou privado entende-se qualquer potencial
vantagem para o próprio, para os seus familiares ou afins.
5.2. Os Colaboradores devem sempre informar os tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, de quaisquer interesses que
possam colidir com as suas pretensões.
5.3. As situações de conflito entre os interesses de dois ou mais tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, deverão ser
resolvidas com ponderação e equidade, sem prejuízo do previsto no artigo anterior, de modo a assegurar um tratamento imparcial às partes
envolvidas.
5.4. Uma vez identificada qualquer situação de potencial conflito de interesses, deverá promover-se o reporte imediato da mesma ao responsável da
área a que está adstrito o colaborador, se o conflito for com ele ou com pessoa ao mesmo vinculada.
5.5. O responsável a que se refere o número anterior determinará os procedimentos a seguir.
5.6. Em qualquer caso, a resolução dos conflitos de interesses deverá respeitar escrupulosamente as disposições legais, regulamentares e contratuais
aplicáveis.
6. RECLAMAÇÕES
6.1. A REAL VIDA, em todas as suas actividades de negócio, tem como alvo prioritário a satisfação dos seus clientes, sejam estes tomadores de seguros,
segurados, beneficiários ou terceiros lesados, mas reconhece que nem sempre esse objectivo é possível atingir, o que pode motivar reclamações por
parte destes.
6.2. A análise e tratamento das reclamações assume, assim, um papel fundamental na relação com os clientes, constituindo um elemento
determinante na detecção de situações que justifiquem correcções, ajustamentos ou melhorias com vista a assegurar maior transparência, rigor e
solicitude nas práticas e procedimentos.
6.3. Entende-se por reclamação, nos termos da Norma Regulamentar nº 02/2013-R de 10 de Janeiro, emanada pela Autoridade de Supervisão de
Seguros e Fundos de Pensões, uma «manifestação de discordância em relação a posição assumida por empresa de seguros ou de insatisfação em
relação aos serviços prestados por esta, bem como qualquer alegação de eventual incumprimento, apresentada por tomadores de seguros, segurados,
beneficiários ou terceiros lesados. Não se inserem no conceito de reclamação as declarações que integram o processo de negociação contratual, as
interpelações para cumprimento de deveres legais ou contratuais, as comunicações inerentes ao processo de regularização de sinistros e eventuais
pedidos de informação ou esclarecimento.
6.4. Com vista a garantir o adequado seguimento e um tratamento célere, transparente e autónomo das reclamações, a REAL VIDA dispõe de uma área
específica e centralizada, denominada Gestão de Reclamações.
6.5. A forma, meios e procedimentos de tratamento de reclamações são expostos no Regulamento de Gestão de Reclamações anexo à presente
política.
7. POLÍTICA ANTI-FRAUDE
7.1. A REAL VIDA possui uma Política Anti-Fraude a qual foi divulgada a todos os seus Colaboradores.
7.2. A Política Anti-Fraude tem por propósito:
a) Mitigar as tentativas de fraude através da implementação de estratégias que visem a sua detecção e prevenção;
b) Promover uma cultura proactiva de prevenção de fraudes, sensibilizando os Colaboradores;
c) Garantir o cumprimento das obrigações legais.
7.3. Nos termos da Norma Regulamentar nº 10/2009-R de 25 de Junho, emanada pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões,
entende-se por Fraude contra os Seguros «a prática de actos ou omissões intencionais, ainda que sob a forma tentada, com vista à obtenção de
vantagem ilícita para si ou para terceiro, no âmbito da celebração ou da execução de contratos de seguro ou da subscrição de operações de
capitalização».
8. MONITORIZAÇÃO E CONTROLO
8.1. A adequada aplicação da presente política depende, acima de tudo, do profissionalismo, consciência e capacidade de discernimento dos
Colaboradores. Em particular, os que se encontram em posições hierárquicas mais elevadas, devem ter uma actuação exemplar no tocante à adesão
aos princípios e critérios estabelecidos bem como assegurar o seu cumprimento.
8.2. O não cumprimento, por acção ou omissão, dolosa ou negligente das normas descritas na presente política deverá ser comunicado à área de
Planeamento e Controlo da REAL VIDA, a qual tomará as devidas medidas para evitar a repetição do comportamento.
8.3. Qualquer incumprimento da presente política será considerado infracção grave, podendo estar sujeito à instauração de um processo disciplinar e à
aplicação de sanções.
8.4. Nos termos do ponto anterior, cabe à Administração da REAL VIDA a decisão sobre as sanções a aplicar aos Colaboradores.
8.5. Qualquer sanção aplicável nos termos da presente Política, não prejudica a responsabilidade civil, contra-ordenacional ou criminal a que
eventualmente possa haver lugar.
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9. ENTRADA EM VIGOR
9.1. A presente Política de Tratamento entra em vigor a 1 de Setembro de 2009.
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Secção II - REGULAMENTO DE GESTÃO
DE RECLAMAÇÕES
1. DEFINIÇÃO DE RECLAMAÇÃO
1.1. Entende-se por reclamação, nos termos da Norma Regulamentar nº 02/2013-R de 10 de Janeiro, emanada pela Autoridade de Supervisão de
Seguros e Fundos de Pensões, uma «manifestação de discordância em relação a posição assumida por empresa de seguros ou de insatisfação em
relação aos serviços prestados por esta, bem como qualquer alegação de eventual incumprimento, apresentada por tomadores de seguros, segurados,
beneficiários ou terceiros lesados. Não se inserem no conceito de reclamação as declarações que integram o processo de negociação contratual, as
interpelações para cumprimento de deveres legais ou contratuais, as comunicações inerentes ao processo de regularização de sinistros e eventuais
pedidos de informação ou esclarecimento.
2. OBJECTO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO
2.1. A satisfação dos Clientes é crucial para o futuro de qualquer Organização. Neste âmbito a REAL VIDA considera indispensável o desenvolvimento de
um regulamento com normas e procedimentos para a Gestão de Reclamações assentes numa relação de confiança mútua e transparente entre a
empresa e os tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados.
2.2. Neste sentido, o presente Regulamento pretende estabelecer as regras e princípios de conduta profissional, no âmbito da Gestão de Reclamações,
pelo qual se devem reger todos os Colaboradores e membros dos Órgãos Sociais da REAL VIDA, no cumprimento das suas funções profissionais ao serviço
ou em representação da mesma.
2.3. Para efeitos do presente Regulamento, consideram-se Colaboradores os que tenham com a REAL VIDA uma relação de trabalho dependente, estágio
ou de prestação de serviços, consultores externos permanentes, bem como os mediadores de seguros ligados.
2.4. O objectivo deste Regulamento é promover uma comunicação transparente, clara e objectiva para com os Tomadores de Seguros, Segurados,
Beneficiários ou Terceiros Lesados, assegurando que todos os Colaboradores da REAL VIDA agem de forma íntegra e ética no cumprimento dos
compromissos, processos e relações com os mesmos.
2.5. Ao presente regulamento a REAL VIDA fará publicidade para os clientes externos através dos meios usuais e através de normas ou comunicação
internas para os seus colaboradores.
3. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E FINALIDADE DO REGULAMENTO
3.1. O presente Regulamento visa:
a) Assegurar o cumprimento da lei e dos regulamentos emanados das autoridades competentes;
b) Assumir uma postura de imparcialidade e igualdade no tratamento e resolução dos processos de reclamação que surjam com os diversos
interlocutores;
c) Assegurar uma célere e eficiente gestão dos processos de reclamação referentes aos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros
lesados;
d) Divulgar e disponibilizar a todos os colaboradores o Regulamento instituído;
e) Assegurar que todos os departamentos disponibilizam a informação necessária e essencial ao correcto exercício da função de gestão de reclamações;
f) Informar que a gestão de reclamações não invalida o direito de recurso aos tribunais ou a mecanismos de resolução extrajudicial de litígios, por parte
dos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados.
4. MEIOS PARA APRESENTAÇÃO DE RECLAMAÇÕES
4.1. Para se dirigir uma reclamação à REAL VIDA, o reclamante poderá optar pelas seguintes vias:
a) CARTA
b) EMAIL
C) FAX
d) LIVRO DE RECLAMAÇÕES
5. CONTEÚDO MÍNIMO DE UMA RECLAMAÇÃO
5.1. As reclamações dirigidas à REAL VIDA deverão conter, no mínimo, as seguintes informações:
a) Nome completo do reclamante e, caso aplicável, da pessoa que o represente;
b) Morada completa do reclamante;
c) Referência à qualidade do reclamante, designadamente de tomador de seguro, segurado, beneficiário ou terceiro lesado ou de pessoa que o
represente;
d) Dados de contacto do reclamante e, caso aplicável, da pessoa que o represente;
e) Número de documento de identificação do reclamante;
f) Descrição dos factos que motivaram a reclamação, com identificação dos intervenientes e da data em que os factos ocorreram, excepto se for
manifestamente impossível;
g) Data e local da reclamação.
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6. ENTIDADES REPRESENTANTES PARA APRESENTAÇÃO DE RECLAMAÇÃO
a) A.S.F.
b) PROVEDOR DO CLIENTE
c) D.E.C.O.
d) ADVOGADO
e) AGENTE
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Secção II - REGULAMENTO DE GESTÃO
DE RECLAMAÇÕES
7. CONTACTOS PARA EFEITOS DE APRESENTAÇÃO DE RECLAMAÇÃO
7.1. Além das entidades representantes legais acima mencionadas, o reclamante pode dirigir documento escrito para a Área de Gestão de Reclamações
da REAL VIDA da seguinte forma:
a) Morada: Avenida de França, 316 - 2.º Edifício Capitólio, 4050-276 Porto
b) Email: reclamacoes@realvidaseguros.pt
c) Fax: 220 410 705
8. PRAZOS DE RESPOSTA
8.1. Qualquer que seja a forma de apresentação da reclamação, a REAL VIDA deverá responder no prazo máximo de 10 dias úteis.
9. PROCEDIMENTOS
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9.1. No caso de uma reclamação através do Livro de Reclamações, esta é formulada através do preenchimento da folha de reclamação, na qual o
reclamante descreve de forma clara e completa os factos que o motivam e insere os elementos relativos à sua identificação.
9.2. Após a reclamação por intermédio do Livro de Reclamações, a REAL VIDA dispõe do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para enviar o original da
reclamação para a entidade reguladora do sector, pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.
9.3. É obrigação da REAL VIDA, após preenchimento da reclamação, entregar ao reclamante um duplicado da reclamação.
9.4. As reclamações recepcionadas na REAL VIDA, quer através do Livro de Reclamações, como por qualquer outro meio escrito recebido directamente
do reclamante ou entidade que o represente, deverão ser encaminhas no prazo máximo de 2 dias úteis, para a área responsável pela gestão de
reclamações, de forma a serem devidamente tratadas.
9.5. Registo da reclamação no sistema da REAL VIDA.
9.6. Análise e encaminhamento da reclamação ao responsável do departamento a que se reporta o assunto da mesma, anexando toda a documentação
de suporte.
9.7. No caso de a reclamação envolver vários interlocutores, as respostas devem ser encaminhadas para a área de Gestão de Reclamações que ficará
responsável pela resposta.
9.8. O responsável pela Gestão de Reclamações deve estar atento aos prazos e se necessário alertar os departamentos envolvidos, no caso em que se
verifique demoras.
9.9. A resposta ao reclamante deve ser devidamente fundamentada e com uma linguagem clara e perceptível.
9.10. Na impossibilidade de responder ao reclamante dentro dos prazos previstos, o segurador deve sempre informar o reclamante do prazo previsível
para resposta e mantê-lo informado sobre as diligências em curso e a adoptar.
9.11. O segurador deve indicar ao reclamante as opções que dispõe para prosseguir com o tratamento da sua pretensão, caso a resposta não satisfaça os
termos da reclamação apresentada.
9.12. As informações facultadas ao reclamante devem seguir sempre por escrito ou por outro meio de comunicação de que fique registo em suporte
duradouro.
9.13. Todas as respostas devem conter obrigatoriamente a informação legível de quem assina, contacto e o departamento em questão.
9.14. Qualquer informação solicitada pelo Provedor do Ciente, será analisada pela área de Gestão de Reclamações a qual garantirá uma resposta
atempada, clara e diligente.
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Secção II - REGULAMENTO DE GESTÃO
DE RECLAMAÇÕES
10. DIAGRAMA DE PROCEDIMENTOS

Reclamante

Reclamação

Reclamação
directa à
Real Vida

Não

Dirige-se a
entidade
representante

Sim

-

I.S.P.;
A.S.F.;
A.P.S.;
Provedor do Cliente;
DECO;
Advogado;
Mediador;

Entidade
Representante

Regista
reclamação
Envia reclamação
no Livro
ou envia
por Carta,
E-mailpor
ou Fax ou Fax
Carta, E-mail

Encaminha
reclamação para a
Real Vida

Analisa
reclamação

Real Vida

Solicita resposta à
área envolvida

É realizada
investigação/
averiguação

Elabora resposta
à reclamação

Envia resposta à
reclamação

Reclamação
através de
representante

Resposta enviada
ao reclamante

Resposta enviada
à Entidade
Representante
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Sim

Não
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Secção III - PROVEDORIA DO CLIENTE

1. PROVEDORIA DO CLIENTE
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1.1. O Serviço de Provedoria do Cliente da Real Vida Seguros (adiante designado por Serviço de Provedoria do Cliente) é prestado por pessoa singular de
reconhecido prestígio, qualificação e idoneidade com o intuito de assegurar os princípios de independência e de equidade para promover o diálogo
entre a Real Vida Seguros e os tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, contribuindo para que as relações entre as partes se
pautem pela boa fé e confiança recíproca;
1.2. O Serviço de Provedoria do Cliente é assegurado pela Dra. Isabel Sucena Ferreira, Avenida de França, 316 - 2.º Edifício Capitólio, 4050-276
Porto, e-mail: provedor.cliente@realvidaseguros.pt;
1.3. São consideradas elegíveis para efeitos de apresentação ao Serviço de Provedoria do Cliente as reclamações às quais não tenha sido dada resposta
no prazo máximo de 20 dias contados a partir da data da respectiva recepção, prorrogando-se o prazo máximo para 30 dias nos casos que revistam
especial complexidade, ou quando, tendo sido dada resposta nesse prazo, o reclamante discorde do sentido da mesma;
1.4. O conteúdo mínimo a constar nas reclamações dirigidas ao Serviço de Provedoria do Cliente são os previstos no ponto 5.1. da Secção II do presente
documento;
1.5. As reclamações deverão ser dirigidas ao Provedor do Cliente da Real Vida Seguros através dos contactos enunciados no ponto 7.1. da Secção II do
presente documento;
1.6. O Serviço de Provedoria do Cliente deverá responder às reclamações apresentadas pelos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou
terceiros lesados, no prazo máximo de 30 dias contados a partir da data da respectiva recepção, prorrogando-se o prazo máximo para 45 dias nos casos
que revistam especial complexidade;
1.7. A presente informação não dispensa a consulta do Regulamento do Serviço de Provedoria do Cliente que se encontra em anexo.
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